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EU-ländernas revisionsorgan
reagerade snabbt på covid-19
Covid-19-pandemin är en av de värsta globala hälsokriserna någonsin, med stora effekter på
samhället, ekonomin och enskilda människor. Bland många effekter har pandemin också i hög
grad påverkat arbetet för de högre revisionsorganen i EU. De reagerade snabbt och har avsatt
betydande resurser för att bedöma och granska de krisåtgärder som vidtagits. Det
revisionskompendium som ges ut i dag av kontaktkommittén för EU:s högre revisionsorgan ger
en översikt över det revisionsarbete med avseende på covid-19 som revisionsorganen utförde
och offentliggjorde under 2020.
För EU och medlemsstaterna har pandemin lett till betydande störningar med mycket
asymmetriska effekter. Tidpunkterna, omfattningen och den exakta typen av både effekter och
motåtgärder har varierat kraftigt inom EU, men även regionalt och ibland till och med lokalt, när
det gäller folkhälsa, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och offentliga finanser.
På de flesta områden som påverkats starkt av pandemin har EU endast begränsade befogenheter
att agera. Det beror dels på att EU inte har exklusiv behörighet på folkhälsoområdet, dels på att
beredskapen var dålig och att det inledande samförståndet mellan medlemsstaterna om
gemensamma insatser var litet. I avsaknad av en samordnad strategi agerade de nationella och
regionala regeringarna självständigt när de vidtog förebyggande åtgärder och
begränsningsåtgärder, anskaffade utrustning eller införde återhämtningspaket och system för att
behålla arbetstillfällen och mildra pandemins socioekonomiska konsekvenser. Efter en svår start
verkar dock EU och medlemsstaterna ha förbättrat sitt samarbete för att mildra krisens effekter.
”Covid-19-pandemin orsakade en flerdimensionell kris som har påverkat nästan alla områden i det
offentliga och privata livet”, säger Europeiska revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne.
”Den kommer att få betydande konsekvenser för vårt sätt att leva och arbeta i framtiden.
Eftersom virus inte bryr sig om nationella gränser behöver EU resurser för att kunna stödja
medlemsstaterna. Det återstår att se om vi har dragit lärdom av våra erfarenheter, bland annat
behovet av bättre samarbete.”
Medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten har snabbt genomfört
många revisions- och övervakningsåtgärder. Utöver de 48 revisioner som avslutades 2020, pågår
eller planeras mer än 200 andra revisionsinsatser de kommande månaderna.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i revisionskompendiet från kontaktkommittén för
de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen och Europeiska revisionsrätten.
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Det kompendium som offentliggörs i dag innehåller en allmän introduktion till pandemin och en
sammanfattning av dess effekter på EU och medlemsstaterna, inklusive de åtgärder som vidtagits.
Det bygger också på resultaten av revisioner som utförts av de högre revisionsorganen i Belgien,
Cypern, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien och Sverige
samt Europeiska revisionsrätten. Här finns sammanfattningar av 17 rapporter (av 48) som
offentliggjorts 2020 inom fem prioriterade områden: folkhälsa, digitalisering, socioekonomiska
insatser, offentliga finanser och offentligt risktagande samt allmänna åtgärder på olika
förvaltningsnivåer.
Bakgrundsinformation
Revisionskompendiet är ett resultat av samarbetet mellan EU:s högre revisionsorgan inom ramen
för EU:s kontaktkommitté. Det är avsett som en källa till information för alla som är intresserade
av vilka effekter covid-19 har haft och hur revisionsorganen arbetar på detta område. Kompendiet
finns för närvarande på engelska och så småningom även på övriga officiella EU-språk på
kontaktkommitténs webbplats.
Detta är den fjärde utgåvan av kontaktkommitténs revisionskompendium. Det första kompendiet,
om ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på arbetsmarknaden, offentliggjordes i
juni 2018. Det andra, om folkhälsa i EU, gavs ut i december 2019. I december 2020 kom det tredje
kompendiet, om cybersäkerhet i EU och medlemsstaterna.
Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av
ordförandena för EU:s och medlemsstaternas högre revisionsorgan. Kommittén fungerar som ett
diskussionsforum för EU-frågor av gemensamt intresse. Genom att stärka dialogen och
samarbetet mellan sina medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig och
oberoende extern revision av EU:s politik och program.
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